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în spiritul sarcinilor și indicațiilor trasate de
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Obiective mobilizatoare pentru dezvoltarea 
economico-socială a patrieiIn aceste zile, cînd întregul popor se pregătește’ cu răspundere pentru a trece pragul celui de-al doilea an al cincinalului, importantă . etapă pentru înfăptuirea istoricelor ho- tărîri ale Congresului al XlII-lea, înaltele forumuri de partid, ale democrației muncitorești revoluționare, precum și forul legislativ al țării au dezbătut și adoptat documente de importanță hotărîtoare ale căror prevederi vor jalona eforturile creatoare ale tuturor oamenilor muncii în .1987.Dezbaterile în aceste î. nalte forumuri au dat o înaltă apreciere rolului __________ ,determinant al tovarășului inestimabilă Nicolae Ceaușescu în stabilirea pe baze profund

științifice, realiste, a strategiei dezvoltării multilaterale a țării, în perfecționarea organizării și conducerii tuturor domeniilor vieții economice și sociale, în mobilizarea forțelor și energiilor națiunii pentru transpunerea neabătută în viață a mărețului program de edificare. a socialismului și comunismului în România.Comuniștii, toți oamenii muncii au primit cu viu interes și unanimă aprobare, ampla și . strălucita cuvîntare a conducătorului partidului și statului, tovarășul ' N i c o I a e Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R., document de o valoare care supune unei analize pro.’ funde rezultatele . obținu-

popor mîn-
te în acest an și evidențiază principalele direcții de acțiune pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului pe 1987 și pe întregul cincinal.Pentru întregul constituie motiv dedrie patriotică aprecierea făcută de conducătorul partidului și statului că în toate domeniile s.a acțio. nat în spiritul hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului, al prevederilor planului cincinal, s-au obținut rezultate ne, creîndu-se astfel o ză temeinică pentru făptuirea în cele mai ne condiții a planurilor și . programelor . de dezvoltare . economico-socială în cin-

și bu. ba-
(Continuare în pag. a 2-a)

Cu planul anual
îndeplinit

Sectorul IV -
I. M. LoneaIn primele rînduri ale întrecerii pentru, mai mult cărbune se înscriu și în acest, sfîrșit de an minerii din cadrul sectorului IV al' întreprinderii miniere LoneaCcntinuînd munca en- ■ tuziastă pe frontul cărbunelui,' adăugind la cantitățile suplimentare extrase în acest an noi tone de cărbune, oamenii muncii din sectorul IV au raportat cu 19 zile mai devre. me, realizarea planului pe 1986. Cu cele 1282 tone de cărbune extras joi, 11 decembrie, colectivul amintit raportează extragerea suplimentară față de planul pe acest an a unei canti.

Al. TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)

Lucrările sesiunii

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, vineri mineața au continuat crările sesiunii tra a celei de-a gislaturi a Marii Naționale.La sosirea în Palatului Marii Naționale, Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu sentimente de profundă goste și prețuire, cu temice și însuflețite plauze.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în lojile oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăs. călescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic Faze- kaș, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Ol- teanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu.

di- lu- pa-aIX-a le.Adunări. rotonda Adunări tovarășul
dra- pu.a.

In sală se aflau membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.Au participat, în Calitate de invitați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ai vieții științifice, tistice, precum și ai colective de oameni muncii din Capitală.In cadrul ședinței continuat dezbaterile ncrale comune asupra iectului Legii Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1987; Proiectului Legii Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, turii și gospodăririi lor al Republicii J liste România pe 1987 și Proiectului Bugetului de stat al publicii Socialiste nia pe anul 1987.S-a trecut apoi la tarea pe articole a rui proiect de. lege

noastreculturale și ar- unor aiauge.Pro-

silvicul- ape- Socia- anul Legii l Re- Româ.

parte, după care Marea Adunare Națională, a a- doptat, în unanimitate: Legea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1987; Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei mentare, silviculturii gospodăririi apelor al Republicii Socialiste nia pe anul 1987; Bugetului de stat publicii Socialiste nia pe anul 1987.Documente de tanță hotărîtoare buna desfășurare gii activități , econornico- sociale în actuala etapă ele dezvoltare pe care b parcurge România,, cele trei Tegi constituie parte integrantă a prevederilor cincinalului 1986—1990, țin seama de potențialul ridicat și cerințele de modernizare a economiei națio. ' nale, pe baza înfăptuirii noii revoluții . tehnico.ști- ințifice și noii revoluții a- grare, de capacitatea colectivelor de oameni

Romă-Legea al Re.Româ-impor- pentru a întrc.-

în pag. a 3-a
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Pe șantierele de investiții

discu- fiecă- în (Continuare în pag. a 4 a)

,In ultima decadă vom atinge 
media trimestrului 1“

99

—- Tovarășe 
Andrei Loy, în 
nă, mina Aninoasa, ca de 
altfel toate unitățile mi
niere din bazinul nostru 
carbonifer trebuie să 
tingă producția zilnică 
planificată pentru luna 
ianuarie 1987. O veți atin
ge ? ‘— Incepînd cu ultima decadă a lunii decembrie producția zilnică pe care O vom realiza se va situa, sigur, la nivelul sarcinilor planificate nu numai pentru luna ianuarie ci pentru întreg trimestrul I. Au fost zile, și pînă acum, cînd am extras producția lunii ianuarie, și uneori, ch:ci mai mare decît me- d’a zilnică planificată, vem arum o „cădere" producție pentru că fost nevoiți să oprim abataj frontal pentru g’ăbi dezechiparea și eva-

In zona Lupeni-Sud

ingîner șef, 
această lu-

a_

A- de am un a
Debut mineresc promițător

inerii Lupeniului s-au înscris cu un eveniment de pri- | mă însemnătate pentru I aceste zile. Evenimentul ' s-a consumat în noul pe- ' rimetru al cîmpului mi- I nier Lupeni-Sud, zonă i care este chemată să se înscrie cU o contribuție semnificativă în ritmurile de extracție a cărbunelui cocsificabil. Aici, la sectorul IX, pe stratul I 13, a debutat primul frontal de mare capacitate, dotat cu echipament mo- 1 dern de susținere — corn. , plexul mecanizat SMA-2 și combină de tăiere, ,1a care se adaugă un flux de transport impresionant ca lungime, de a- proape 500 ml, constînd din transportoare TR5 și TR7.
«in prima zi, com- ff plexul mecanizat ** a avansat 1,2 ml expediind spre ziuă producție de 500 tone de (Continuare în pag. a 2-a)

cuarea secțiilor ____..__alt rbataj care se afla în fața acestui frontal. Am e- vacuat combina, transportorul și mai mult de jumătate din secțiile comple.
IN DECEMBRIE - 

PRODUCȚIA ZILNICA 
LA NIVELUL LUNII 

IANUARIE'87

xului. Insistăm pe grăbirea' ritmului de evacuare a utilajului pentru a-1 putea pregăti și introduce într-un alt abataj.
— Revizuirea și repa

rarea complexului o fa
ceți în subteran?și transpor. evacuate la secțiile vor reparate în

dihtr-un ~ subteran. Pentru mai multă operativitate.
— In ce stadiu se află 

noua capacitate de produc
ție ?— In momentul de față se execută lucrările ’ ele pregătiri, de conturare a panoului și camerei de montaj a complexului mecanizat. Sperăm ca prin 25 ianuarie 1987 să-1 punem în funcțiune.

— In prima parte a a. 
nului viitor cîte complexe 
veți avea în funcțiune ?— Voiri țiune trei nizate.

— Alte

menține în func- complexe îneca
capacități 

producție ?— De cîteva zi Le pus în funcțiune un taj cu front scurt pe tul 13, un alt abataj
Interviu realizat de 

Dorin GIIEȚA

deam aba- stra- va— Combina torul au fost suprafață, iar fi revizuite și

Referindu-se la necesitatea îmbunătățirii activității din investiții, în cu- vîntarea rostită recent la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, tovarășul NICOL AT 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului a subliniat, printre altele: „Tre
buie să acordăm atenția 
corespunzătoare realizării 
investițiilor, pornind de la 
reducerea costurilor aces
tora, de la eliminarea ri
sipei, a cheltuielilor ne
productive, a tendinței de 
a construi o serie de lucrări 
la întîmplare, încâlcind u.se, 
de multe ori, însuși planul 
și legile țării". Această problemă este de maximă " ‘ ' acti-dinIn in- cu an au fost puse în funcțiune noi capacități de produc, ție la întreprinderile, miniere Valea de Brazi, Li- vezeni, Vulcan și Lupetii Sud, care însumează 800 000 tone huilă pe an. Au fost pornite în probe

importanță și pentru vitatea de investiții municipiul Petroșani, domeniul investițiilor dustriale consemnăm satisfacție că în acest.

felin ilogice noile capacit ăți de product's de la LE. A, Vîscoza Lupeni și prepa- rația Livczcni. Dar pentru realizarea tuturor sarcinilor din acest an, în domeniul investițiilor, con- st’uctcrii și beneficiarii trebuie să acționeze cu toată fermitatea, cu' răspundere sporită.La I.M. Uricani, sini necesare eforturi concentrate pentru finalizarea lucrărilor de la galeriile de cap și de bază de la orizontul 300, în vederea punerii în funcțiune a capacității restante de 100 Q00 tone huilă pe an. Este necesar, de asemenea, să se ia măsuri de urgentare la . n i v e 1 u l C.M.V.J. pentru recepțio- narea lucrărilor de la Lupeni-Sud, pentru . punerea în clevans în funcțiune a altei capacități de 100 000 tone huilă pe an. Prin intensificarea ritmu- ; lui lucrărilor de montaj > se poate respecta și terme- ' nul de punere în funcțiu- j ne a atelierului, pentru re- 1 parații auto de la Cîmpu • lui Neag, important obiec- , tiv necesar întreținerii co- ' respunzătoare a autovehiculelor care asigtlră tran-
Constantin FĂCEA, 

director al Filialei Petroșani 
a Băncii de investiții------------------------------- '---- -  |

(Continuare în pag. a 2-a)

A P A
Evitați orice risipă

iiiiiiiiuiiiiuiaiuiiu.IPSRUEEMI’. Aspect de muncă din secția bobinaj. Foto: Gh. OLTEANU

cărbune, cu 50 tone peste preliminarul sectorului. Este o reușită minerească semnificativă pentru această perioadă de maximă angajare a tuturor colectivelor de muncă pentru încheierea cu un bilanț cît mai semni. ficativ a primului an al cincinalului, pentru a urca cu premise certe ..pragul, cu sarcini sporite, al anului viitor. Este o reușită a căror premise au fost create asiduu, cu tenacitate, de formații complexe de mineri și mecanici, adevărate e- chipe de șoc care au perseverat, contracronome- tru, în vederea deschiderii noului frontal mecanizat. Este în primul rînd meritul brigăzii de pre- | găliri a : lui Ioan- Pop, . provenită din sectorul Iii,
Ioan DUBEKo

(Continuare In pag. a 2-a)

CETĂȚENI
Gospodăriți 
cu maximă 
răspundere

a
apei in consumul 

industrial și casnic I 
Luați măsuri pentru 

verificarea 
și repararea 

conductelor, 
a instalațiilor tehnice 

și robinetelor I
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Asigurarea forței de muncăMinei Uricani îi revin în anul care vine,- sarcini deo-- subite. Sporul este prevăzut.450 000 tone de ___________Deci, de aproape o jumă- late de milion ' de tone. Atingerea acestui spor presupune, realizarea unui im- porțant volum de deschideri ș’ pregătiri, creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor miniere, inclusiv a gradului de folosire a zestrei tehnice, înfăptuirea tuturor măsuri- lor pentru pregătirea producției pe 1987.Realizarea sarcinilor pe 1987 incumbă însă și cerința de o importanță cu totul deosebită, de care depinde atît folosirea eficientă a utilajelor moderne, a capacităților de producție, dar mai ales rea-- lizarea nivelelor prevăzute la producția de cărbune și productivitatea muncii. 
” J ----' asigurarea,

formarea 
pe măsura

extracției să atingă cărbune.
lor și brigăzilor — pentru atragerea și formarea personalului minei, a ca- dre’or de mîine.In cursul lunii noiembrie, efectivul' minei Uricani a crescut cu 50 de oameni (față de o medie de 15—20 din Iuti) din care doar a părăsit mina. Este rezultat semnificativ denotă două lucruri:

Pe agenda de lucru 
a sindicatelor

celelalte.unul un care că

Este vorba de 
stabilizarea și 
personalului 
creșterilor de producție, 
a tehnologiilor noi. Efectivul minei trebuie să crească în 1987 cu 400 de oameni care urmează, ■să fie încadrați nemijlocit în activitatea direct productivă în subteran. A- ceasta presupune integrarea lor în exigențele colectivului, ale muncii în subteran, ale producției moderne, înseamnă calificarea și perfecționarea .continuă a pregătirii lor profesionale. Dar înseamnă, în primul rînd, intensificarea preocupărilor tutu
ror. factorilor din cadrul minei — a sindicatului, organizației UTC, a conducerii minei, inclusiv' a conducerilor de sectoare, maiștri.

>■■••••■■■■•■■a»s-a muncit mai cu răspundere la recrutarea noilor încadrați, la selecționarea lor, că s-a dovedit o exigență sporită la încadrare, că noul organism creat — colectivul de îndrumare • a întregii activități de recrutare, încadrare și pregătire a forței de muncă — și-a intrat în atribuții, că recrutorii plecați prin județul nostru și alte județe își fac datoria, că în cadrul colectivului a crescut preocuparea factorilor responsabili față de stabilizarea noilor veniți la mină. Se disting în acest sens preocupările brigăzilor conduse de Gheorghe Văsîi, Gheorghe DUrlă, Aurel Șoșoi, Dumitru Iz- voreanu, Andrei Tokes, Gheorghe Rateș și alții, precum și grupelor sindicale. S-a îmbunătățit preocuparea pentru rea. tinerilor, pentru dițiile de cazare,, zarea / timpului lor Pentru a urmări cum se acomodează condițiilor de muncă din subteran, săptămînal se ini-

țiază discuții cu cite 15—20 de tineri. Cadre din conducerea minei, a organizațiilor de masă, discută cu ei âtît la mină cît și la cămine, iar la comitetul sindicatului am înființat un registru cu toți noii încadrați, prin care urmărim evoluția lor, soluționarea problemelor pe care le ridică privind calificarea, repartizarea locuinței etc.Avînd în vedere sarcinile complexe pe care le ridică procesul de asigurare și pregătire a forței de muncă, sub conducerea . • de partid,îin- colec- prin cori-ne intensifica preocu- i perfecțio. activități, pre-

o IAU organizațiilor comitetul de sindicat,' preună cu organul tiv de conducere, grupele sindicale și ducerile sectoarelor, vom i ‘ A’ pările pentru narea acestei pentru îndeplinirea vederilor cuprinse în programul elaborat în acest scop. Vom stărui, mai a. les, pentru aplicarea cu consecvență a inițiativei „Prietenul noului încadrat", pentru implicarea responsabilă a activului nostru sindical, a tuturor maiștrilor și conducătorilor formațiilor de lucru în această acțiune de ma. joră însemnătate — asigurarea și pregătirea forței de muncă pe măsura sarcinilor sporite ale minei în creșterea producției, de cărbune

Debut mineresc
promițător

(Urmare din pag, I)

califica, con- organi- liber. modul
Ioan STOI, 

președintele comitetului 
sindicatului, I.M. Uricani

Obiective mobilizatoare pentru dezvoltarea 
socială a patrieieconomico-

(Urmare din pag. I) sebită atenție trebuie a- cordată ridicării calității și nivelului tehnic al producției, înfăptuirii programelor privind mai buna organizare a . muncii, modernizarea tehnologiilor, îmbunătățirea și perfecționarea normativelor econqmico-financiare.Un rol deosebit înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al

einalul actual.. Rezultatele obținute în dezvoltarea bazei tehnico.materiale, a bazei științifice, tehnologice a tuturor sectoarelor, a învățămîntului și pregătirii cadrelor asigură condițiile necesare pentru înfăptuirea obiectivelor de viitor, pentru ridicarea patriei noastre pe noi _____ ____ ____culmi de progres și civili- xiILle'a revimTștiinței ro- zație.Pornind de Ia această realitate, secretarul general al partidului â subliniat cu deosebită limpezime prioritățile pentru înfăptuirea obiectivelor celui de-al 8-lea cincinal, a planului de dezvoltare ecpnomico.socială pe 1987, a celorlalte planuri _și programe adoptate, vele sînt i . măsurile elaborate în drul fiecărui sector de tivitate . sînt multe și portante, și toate se înfăptuite, Dar ceea este esențial — se cer zolvate problemele de ză. Iar problemele bază, arăta tovarășulNicolae Ceaușescu, sîntcele legate de modernizarea instalațiilor și tehnologiilor, de organizarea științifică a muncii în toate sectoarele de activitate, de reducerea, pe această sională,bază, a consumurilor ma- că și culturală. Și în teriale, energetice și de creșterea puternică a productivității muncii. O deo-

‘ . Obiecti- mobilizatoare, ca- ac-, im- cer ce rc- ba- de

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere

— filiala Petroșani —
Cursurile universității pentru anii I și III vor 

avea loc luni, 15 decembrie a.c., ora 16, la Cabinetul 
de partid. ,:.Ao ■

in-
mânești. Nu trebuie să uităm nici un moment că vom putea înfăptui obiectivele dezvoltării noastre numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate; Angajarea cu toate forțele în noua revoluție nico-științificâ, în revoluție agrară constituie o necesitate pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru a asigura ridicarea patriei noastre la un înalt nivel de dezvoltare economico. socială. „O atenție deosebită trebuie acordată — subliniază din nou secretarul general al partidului — pregătirii cadrelor și forței de muncă. ...Intrăm într-o etapă nouă de dezvoltare — și aceasta presupune și un , nou nivel de pregătire profe- tehnico.științifi- a- cest domeniu trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre pentru îndeplini-

<. -A Ț u A- rea hotărîrilor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului".Anul 1987 pune în fața poporului nostru sarcini mobilizatoare. Obiectivele sînt clare pentru toate sectoarele de activitate. Este asigurată baza materială necesară pentru înfăptuirea integrală a prevederilor de plan. Acum trebuie trecut la activitatea practică, organizatorică, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor pe anul viitor și în perspectivă. Avem nevoie de o activitate vie, de pasiune revoluționară pentru soluționarea problemelor^ și'nu există problemă, se arată în cuvîntare, pe careteh.noua să nu o putem soluționaatunci cînd’ fiecăre acțio- obiectivă nează cu răspundere, cupasiune revoluționară.Sînt cuvinte care pentru organele și organizațiile de partid, pentru comuniști și toți oamenii muncii din Valea Jiului constituie un puternic îndemn la muncă responsabilă și dăruire revoluționară, la o activitate plină de pasiune pentru creșterea producției de cărbune la nivelul sarcinilor prevăzute pe 1987, pentru sporirea contribuției Văii Jiului la dezvoltarea intensivă a economiei naționale, la înflorirea multilaterală a patriei.
„În ultima decadă vom 

atinge media
(Urmare dip pag. I)

trimestrului 1“

<

i

unui nou izvor de cărbune pentru cel de.al doilea an al cincinalului. A- ceste virtuți le-au dovedit cu prisosință tînăra brigadă a lui Ioan Pop. Din > fosta brigadă de pregă- .'. tiri din sectorul III, con- ] comitent cu echiparea I frontalului, s-a format ( și s-a omogenizat și formația, completîndu-și rin- | durile cu mineri polica- , lificați din -sectoarele IV și VII ; ca actualii șefi I de schimb Viorel Dejan, Bela Zilinschi, Grigor Szasz și Gheorghe Gor- cea, ca mecanicul com. bainier Ioan Iftinca și alți tineri inimoși, devenind o formație de fron- taliști de certă valoare.■'i dată cu punerea ff în funcțiune : a . V primului frontal al sectorului, cu debutul tinerei brigăzi care îl exploatează, la care se aliniază cu reușite de valoare și cele două brigăzi de pregătiri, ale mineri, lor Constantin Preoteasa și Arpad Kalman, întregul colectiv, tot tî- năr, al sectorului IX pășește peste pragul viitorului an cu certitudinea U-

Sectorul IV ■
(Urmare din pag. I)

I

i’âre a realizat pregătiri- 1<5 pentru debutul noului panou și, împreună cu echipa service a sectorului XVI, condusă de maistrul Tiberiu Ora- wetz, a participat nemijlocit la montarea cadre- ■ lor pe fîșie. Pînă la abataj, respectiv la camera de montaj, tot electromecanicii din „service" . au avut cuvîntul hotărî- tor ; ei au introdus cele 44 secții pe puțul Carolina, pe traseul labirintului subteran, din rampa puțului în abataj. La debutul abatajului și-a adus contribuția de preț și o brigadă de mineri . a sectorului de investiții, condusă de .Martin Do- bai, care a executat montarea fluxului de transport lung de aproape 500 de- metri.
n -butul propriu-zis, 
I/ pornirea cu suc- ** ces a abatajului, materializează elan și dăruire, spirit de inițiativă, profesionalitate și, mai presus de toate, î- nalta conștiință a datoriei pentru pregătirea pu- '---------------  T------ -nerii în funcțiune a noii nor succese minerești de capacități de producție, a prestigiu.

tați de 783 tone. Se estimează ca pînă la finele a- nului, minerii sectorului IV să extragă în plus peste 20 000 tone de cărbune.De remarcat că minerii din brigăzile conduse de Grigore Mîndruț, Anton Florea, Ion Boteanu, Gheorghe Lipșa și Gheorghe Hu- meniuc (brigadă de pregătire) au raportat aceste cantități în condițiile de-

— I. M. Loneapășirii productivității muncii în sector (cu 327 kg pe post) și în cărbune (cu 408 kg pe post).Acționînd consecvent, cu responsabilitate comunistă, minerii din sectorul condus de maistrul principal Aurel Nelepcu își înscriu astfel, cu cinste, numele pe tabelul vredniciei minerești, „La mulți ani tit de ei pe cărbunelui, cu săptămîni mai
tradiționalul I", fiind ros- coordonatele aproape trei devreme.

intra în funcțiiîne în ulti. una parte a lunii decembrie, în stratul 5,’strat în care vor mai fi pregătite încă două abațaje care vor produce în luna ianuarie. La sectorul II vom .redeschide un abataj imobilizat din cauza unui foc endogen. Celelalte sectoare își vor menține actualele capacități de producție.
— Tovarășe inginer șef, 

într-o perioadă trecută, 
transportul subteran ridi
ca unele probleme. Care 
este situația acum ? .

spre In. datori.

subteran nu avem și nici nu vom avea. Fluxului de benzi i se acordă- toată a. tenția cuvenită, ca de altfel și transportului discontinuu cu vagonete. A- par unele greutăți pe fluxul de la suprafață preparația Coroești. gheață cărbuneletă umidității ridicate.
— Alte probleme ?— Nu avem probleme deosebite care Să ne împiedice să atingem din decada a treia a acestei luni, producția medie zilnică planificată nu numai pentru luna ianuarie, ci pen- Probleme deosebite în tru întreg trimestrul I al anului viitor.activitatea de transport

! Folosirea eficientă a fondurilor
l (Urmare din pag. I)sportul producției de căr- _ bune.In ceea ce privește noile capacități de preparare a cărbunelui, la preparația Livezeni se impune finalizarea, în cel mai scurt timp, a lucrărilor de perfecționare a fluxului în perioada probelor tehnologice, iar la preparația din Uricani ar fi necesară o rnai bună coordonare a activității constructorilor, pentru finalizarea lucră-

„ social-culturale, o problemă deosebită o constituie te- minarea finisărilor,x_.i iăblocurile de locuințe cu structura încheiată, pentru a putea fi 1)a recepție la finele lunii decembrie, precum și pregătirea temeinică a planului din anul viitor. După cum se știe, în 1987, în localitățile Văii Jiului vor fi construite 3000 noi apartamente. Dar pînă în prezent nu sînt asigurate decît 60 la sută din docu- . ment.ații. Din experiențaactivitățiiiilor de care depinde di- altor ani se desprinde con- rect punerea în funcțiune cluzia că trebuie sa se in. în piobe tehnologice. ' siste cu mai multă fermi.La lucrările de investiții țațe pentru eliberarea am.

cel tîrziu pînă la 20 decembrie a.c. documentați, ile de execuție, listele de utilaje, și să fie obținute aprobările pentru.- plata ” • la nivelul la care se prelimina Trebuie să se înțeleagă că de rezolvarea, din timp a acestor probleme depinde asigurarea corespunzătoare a plăților la termenele prevăzute în normele legale în vigoare. Numai astfel, prin unirea eforturilor noastre, aletuturor celor ce avem a- tribuții în domeniul investițiilor vom putea duce la îndeplinire sarcina majoră de a realiza toate o- biectivele la termenele prevăzute, în condiții de e- ficență economică sporită.

plasamentelor, îndeosebi în orașele Lupeni, Vulcan _________ r ______și Petrila, unde ponderea în devans a lucrărilor construcțiilor de blocuri.... este în zonele noilor cen- prezentate tre civice. In mod deosebit, constructorii ar trebui să acționeze pentru recuperarea rămînerilor în urmă în ceea ce privește asigurarea repartițiilor la materialele de bază, ciment, agregate de balastieră, fier beton și altele.Sarcini majore revin CMVJ și IGCL în calitate de beneficiari pentru asigurarea condițiilor de plată a constructorilor și a furnizorilor de utilaje. In acest scop se cer avizate
la activitatea asociațiiloi- și a caselor de ajutor reciproc a tuturor pensionarilor.BULEVARD. A fost terminată prima etapă■ a bulevardului Tudor Vla- d-mirescu din Lupeni care :e extinde din piața „6 August" pînă la strada Pomilor. Din 15 decembrie, odată cu darea în circulație a . acestei porțiuni, cu toate cele 4 benzi, vor începe pregătirile terasa- mentului pentru realizarea celei dc-a Ii-a etape

SCHIMB EXPERIENȚA. La cabana Voe- vodu a avut loc un schimb de. experiență între comitetele asociațiilor pensionarilor din. Valea Jiului. Au participat -pensionari din Lupeni, Vulcan, Ani- noasa, Petroșani și Lonea. Tema dialogului — forme și mijloace de muncă sin- ---- ____ .. ..dicală pentru, atragerea a bulevardului.

LA URICANI, clubul sindicatului programează pentru azi, în cadrul obișnuitelor seri ale tineretului, o expunere cu tema „Județul Hunedoara pe Coordonatele dezvoltării e. conomico-sociale". In continuare, participanți'i vor beneficia de un program de dans. Duminică după- amiază, tot la clubul din Uricani, pentru adulți și tineret este programată o seară cultural-educativă „Toată lumea rîde, cîntă cursie programată și dansează". Este un spec.

taeol de divertisment cu Excursia se va realiza cu participarea formațiilor ar- avionul și trenul pe următorul . traseu: Kiev, Soci, Tbilisi, Erevan, Moscova, înscrierile la filiala Petroșani a OJT.tistice ale tineretului. La ora 10, în cadrul dimineților de basm, în biblioteca clubului va avea loc proiecția și audiția diafil- mului „Bidiviul verde" pentru școlari și preșcolari. (Florin Bejan, Uricani)
.dinSANITAS este un magazin amenajat pe dernul bulevard al Vulcanului —~ bulevardul Victoriei,' avînd ca profil des.
nou mo-

S-A GĂSIT UN CAL. Gospodarul Fuier Nelu din Uricani, Mailat — 243, a găsit un cal rătăcit în a- propierea cătunului. Semne :> semibreaz în frunte și pmtenog la picior. Păgubașul este așteptat la - Uricani.EXCURSII. Cine doreș. te să parcurgă un itinerar facerea produselor chimi-. frumos peste hotare, se ce. Noul magazin, aparți- poate înscrie pentru o ex- nînd de ICSM Vulcan, stă ' între din aceste zile la dispozi- 15—28 februarie în U.R.S.S. ția cumpărătorilor.
Rubrică realizată de 

Dan STEJARII
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SOBS

Rodul pasiunii pentru frumos•Ieri, Teatrul de stat „Valea Jiului" a cunoscut a. nimația momentelor artistice de excepție. Am asis. tat la două ore și jumătate de muzică, poezie și coregrafie, un spectacol amplu oferit de formațiile artistice ale Institutului de mine din Petroșani, colegilor lor.Pe scena teatrului, în- tr-o atmosferă de entuziasm și tinerețe, au evoluat artiști amatori de real talent, studenții de astăzi, inginerii mineri de mîine, care, iată, știu să facă do. vada unui orizont cultural vast. Manifesțarea a constituit, fără îndoială, o valoroasă expresie a creativității studențești.Am ascultat piese corale camerale de Theodor Theo- dorescu, Radu Paladi, Tudor Jarda, Laurențiu Pro- feta, interpretate cu sen. sibilitate și dăruire de corul de cameră al Facultății de mașini și instalații miniere, lucrări corale scrise pentru cor bărbătesc, e. xecutate cu o sonoritate amplă de corul bărbătesc al Facultății de mine, muzică ușoară cu formația „Linia întîi", piese scrise pentru chitară clasică. Am apreciat, de asemenea, excelenta e- voluție a ansamblului fol
OASPEȚI Al VĂII JIULUI

FarmeculViolonistul Ștefan Ruiia, artist emerit, personalitate marcantă a lumii muzicale, e creator care și-a dăruit cele mai frumoase clipe viorii și prietenilor acesteia, oamenii. ; - T
— Prezent la Petro

șani..^ PS-Pentru prinia dată. Un oraș îneîntător, comparabil cu multe alte stațiuni montane. Iar publicul din seara aceasta mi-a rămas definitiv în inimă. Buni cunoscători de artă, oameni calzi, prietenoși. De altfel, mergînd pe stradă, înainte de concert am încercat să-i privesc pe toți trecătorii drept în ochi. Am citit în privirile2 lor dragostea de viață, de artă, prietenia.
— Ați interpretat lu

crări de Vivaldi și J.S. 
Bach...— ...Sînt marea mea. pasiune' Am iubit și iubesc muzica preclasică încă de copil. Mă regăsesc ca artist în fiecare sunet. La compozitorii romantici, dacă ai tehnică instrumen- 

cloric, a solistului de dans modern NiColae Pătrașcu și a formației de dans modern, precum și umorul, verva cu care Radu Pie. treânu și colegii săi, membrii brigăzii artistice și ai grupului satiric au ținut trează atenția sălii. De o deosebită " sensibilitate,
■■■«■■• ■•■■■■• ■•■■na ■

Festivalul național 
„Cîntarea României”

■■■■■■■■••■■■■■>montajul literar pe versuri de Marin Sorescu a îneîntat prin construcția și gradarea emoțională cu care a fost realizat. In holul teatrului au fost expuse, cu prilejul spectaco. lulUi lucrări de artă plastică și artă fotografică, a- parținînd membrilor foto- clubului și cercului de pictură ale clubului studențesc.Aplauzele au răsplătit pe deplin efortul creator al studenților mineri. Am asistat la un spectacol bun, susținut sub generoasa emblemă a Festivalului național „Cîntarea României", un spectacol cum am dori să vedem mereu. ' Formațiile artistice ale studenților trebuie și merită să fie mult mai bine cunoscute de minerii
vioriitală, totul e simplu. La preclasici echilibrul sonor se construiește cu migală, din treaptă în treaptă.

— Cum apreciați cele 
două concerte ?— Vreau să mulțumesc publicului pentru primire. Concertele — dați-mi voie să folosesc o expresie ardelenească — au fost tare faine. Modest Ci- chirdan a dirijat impecabil. In ce privește spectacolul pentru-copii, mai mult de. cît binevenit. Trebuie, să creștem publicul de mîine. Iar eu am pțis în muzica mea tot sufletul. Pentru că mi-au plăcut atît de mult concertele și oamenii, voi reveni, vă asigur. Poate cu un recital, alături de pianistul Ferdinand Weiss.

— Un cuvînt pentru citi
torii noștri ?— La multi ani... pentru 1987 și sănătate ca să putem cînta Și asculta muzică împreună.

Interviu consemnat de 
Horațiu ALEXANDRESCU 

Văii Jiului, de publicul larg din Petroșani, evoluția lor pe scenă, aseară, cit și recentele rezultate obținute în faza zonală a Festivalului artei și creației’ studențești de la Ti-, mișoara dovedind înaltul nivel calitativ la care se află, ăl pasiunii pentru frumos, a studenților mineri.Pe drept cuvîiit, la sfîr- șitul manifestării, Login Berende, președintele Consiliului UASC aprecia în- tr-o discuție pe marginea spectacolului, saltul cali- . tativ înregistrat la acest capitol al muncii în rîndul studenților, formarea lor și ca oameni de cultură. „Putem realiza și mai multe lucruri frumoase. Dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a a. veă manifestări culturale de calitate. Ne preocupăm permanent de ridicarea calității artistice a formațiilor noastre, în vederea unei prezențe superioare "în etapa republicană a Festivalului artei și crea, 
ției studențești, care va avea loc anul viitor, dar și de îmbunătățirea bazei materiale culturale a clubului, de atragerea unui 
număr sporit de ștudenți în actul de cultură".

H. DOBROGEANU

Seri culturaleAstăzi, Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani îi invită pe tineri, începînd cu ora 17, la o întîlnire cu muzi- ca „disco** și dansul. Tot pentru tineri, duminică, la

Desen de Ion BARBU

Continuă etapa oră. 
șenească a Festivalului 
național „Cîntarea Ro
mâniei". Astăzi, la Petroșani, are loc trecerea în revistă a formațiilor artistice pionierești din reședința de municipiu. Pe . scenă, micii interpreți vor prezenta muzică corală, ușoară și populară, dansuri populare, dan-

în concurssuri moderne, recitări, momente de teatru și umor. Se încheie astfel un șir de cinci spectacole pionierești, care au avut loc în orașele municipiului.. Tot la Petroșani, duminică, începînd cu ora 9, intră în concurs formațiile artistice de amatori din oraș. Vor fi prezente pe scena casei de cultură, grupul coral „Armonii tinere" al Comitetului UTC de la IUM Petroșani, corul feminin al sindicatului învăță- mînt, grupul vocal ca? meral al Școlii generale nr. 1 — secția muzică, montajul literar- muzical-coregrafic al Casei de cultură a sin. dicatelor,. precum și recitatori. (H.D.)
pentru tineretTeatrul de stat, în sala speciaL amenajată, o seară culturală cu muzică și 
dans. Așadar, după preferințe, două discoteci , de valoare. (Al.H.)

MĂRTURII ALE CONTINUITĂȚII

Stindardul dacic (VII)Agighiol, cel de argint, descoperit la Coțofeni), dar și cnemidele au ca element de fascinație, de intimidare a adversarilor, dar și din motive apotro- ,signum de paice, șarpele umanizat — moștenit.
Cel de-al. doilea element constitutiv al stindardului dacic, șarpele, aparține totemismului și tabuismu- lui religiilor primitive, marele istoric Văsile Pîrvan îl consideraI ordin totemic, de daci de la antecesori".Etnogenetic, ■ totemul șarpelui apare la daci, asemenea zeului suprem — Gebeleizis și Zamolxe, în două ipostaze — una uranică, reprezentînd fulgerul,' alta subpămînteană, deci metaforă a teluricului. Pe arborele vieții, în similitudini între

cu ochi și sprîncene, asemenea cunoscutului demon serpentiform de Ia Tomis, sculptură izvorîtă zontul mitic și greco-asiatic, mai un apărător de ludici. O analiză rativă s-ar impune, relevat, încă din vechime, ___  . _ _________  . —__  l.-'l- J cultul reprezentările artistice ale roman al Cabirilor și celcultului cavalerilor da- nubieni se încolăcește șarpele fantastic, după i î cercetători de esență .cosmică, după părerea noastră ca forță chtoniană.La români, șarpele, balaurul și zmeul generează filiațiuni mitice paralele, simbolul de vietate de la începutul lumii Se o- gîindește în plan material, . dar și spiritual. In acest sens, Romulus Vulcănes. cu, în „Mitologia română", detaliază aspecte surprinzătoare, dar profunde, re. levă raportul cosmiC-țe- luric, consubstanțial a- cestui animal sacru, ca figurare spira Ii formă a lumii, înconjurînd pămîn- .tul: „șarpele terestrula crugurile cerului (ha. dirul și zenitul), iar șarpele; terestru la brîul pă- mîntului (ecuator)", asigu. rînd prin însușirile sale fundamentale unitatea vieții. -In artă, reprezentarea 
șarpelui apare încă . din paleolitic, pe pereții peșterilor, în forme moștenite pînă azi, de arta populară românească, în ceramică și cUsături, acei 
„dinți de lup" sau „dinți de ferăstrău". Coiful „de paradă" al căpeteniilor dace (cel de aur de la

LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMINĂ• Consemnăm, pentru început, cele două reprezentații cu piesă lui G.M. Zamfirescu „Idolul și Ion Anapoda", o lucrare dramatică valoroasă, pe care iubitorii teatrului o vor pUtea viziona în interpretarea colectivului artistic al Tearului de stat „Valea Jiului". Spectacolele vor avea loc sîmbă. tă și duminică, la sediul teatrului, începînd eu ora 19.• Duminică dimineața, în foaierul casei de cultură se vernisează expoziția filatelică „Paring Max" 

din ori- cultural degrabă demonii compa. s-au
(danu- simbo- dar și preten- revistă. motiva-amin-

al cavalerilor traci bieni), identitatea unii lică în plan mitic, medical. Neavînd ția să trecem în toate motivele și țiile mitologice, să tim totuși că aproape toa. te basmele noastre au ca figuri centrale negative . zmeul sau balâurul, „personaje" rămase în conștiința generațiilor succesive, ca ipostaze ale saurienilor, deci ca elemente ale vieții 7 reale din „copilăria", uma- ■ nității. Iovan Iorgovan, ■ !.(ca • erou solar dacic, înru- • dit cu Hercule,, învinge, - lingă rîul Cerna (dzierna, 
Dierna, numele Orșovei în ' antichitate,. înseamnă m în dacă, ca și slavul cerna, . negru, dar alături de rîul amintit se află Belareca, , adică Rîul Alb, iar în Re- ■ tezat, de unde izvorăște’ Cerna, există chiar Rîul *.< Alb), un balaur, ca forță a ..." întunericului. Creștinismul aduce în scenă alte ipostaze ale acestui animal, la români, în «basme și balade, persistă încă simbolistica - străveche a dacilor, influențată de mitologiile mediteraneene . (romană, greacă), dar și , ■ asiatice.

Prof. Ion VULPE l—------------- ----„ - - t
1986. Participă cu exponate Colecționari de ma-ț xime filatelice din municipiu și județ. Expoziția, ajunsă la cea de.a treia ediție este, dedicată Anului Internațional al Păcii.• Tot o expoziție, de această dată de artă populară poate fi vizitată la Muzeul mineritului. Intitulată „Podoabe populare românești", expoziția cuprinde salbe și podoabe din zonele Bistrița-Năsăud, Bihor, Nordul Moldovei și Hunedoara. ■ (Al.H.)

ÎNSEMNĂRI de reporter

ORAȘUL DINTRE MUNȚI
L - a munte, apele mari par o stranie mătase verde. Exaltarea dă ușor în clocot în fața măreției primare, fremătătoarele șuvoaie verzi îți trec în suflet, „culmile vechi, unde soarele iese din pămînt" aruncă gîndul înapoi, către origini. Baia binefăcătoare a aerului mai pur, „mai tare", cum se zice prin partea locului, cu mai mult aur coborît' din soare, îmbată cu sentimentul de preacurat. Dar și așa fecioria pajiștilor și a pădurilor (clasică, nu?) ce. importanță să mai aibă într-un timp în care orice nuanță idilică sau pastorală este demodată, iremediabil!Deși la munte se bate • (încă) la propriu apa în piuă și straie albe de lînă sănătoasă ies scărmănate de colții aprigi de fier, aceasta nu ne împiedică să reamintim că neastîmpăratele, spumegoa- sele ape de munte își cîhtă veșnic triumful —• ele au săpat, văile, izbăvind neastîmpărul omenesc de povara muntelui. Astfel muntele a devenit o vecinătate tolerabilă, la poale i s-au așter. 

nut sălașe omenești. Numele unor ape, mărimea lor se leagă de văi care marchează geografia locurilor: Valea Prahovei, Valea Oltului, Valea Jiului...
nespre munte este parcă mai greu // de vorbit .— ori pentru că este mai puțin cunoscut, ori că se evită riscul exacerbărilor lirice. Dar dacă din mijlocul .șoselei, și din mijlocul o- . rașului, și din mijlocul Cîmpiei Române se văd munții, atunci și din inima noastră, a tuturor, se văd munții. Și atunci urcăm din nou pe firele văilor, atrași parcă de un cîmp gravitațional mai puternic. ■rtupă multe volute sentimentale, ur- // căm pe firul Jiului, trecînd prin cel mai palpitant defileu din țară. Dacă încerci vreodată, călătorind cu trenul, să numeri tunelele, . nu vei reuși din cauza repeziciunii cu care se feucced unul după altul. După rafala de tunele încep să se ivească, margini neștiute de cătune și pîlcufi 7 vârstnice de fagi pierzîndu-se pe lungile plaiuri 

dinspre Paring. Și Petroșaniul, și cătunele de munte, și Parîngul au ,adăstat destulă vreme într-un con de umbră, izolarea lor geografică fiind greu de străpuns. Iată astăzi orașul copilăriei noastre pregătindU-se să ..întinerească, să spargă izolarea cu propriile forțe izbucnite din interior. Iar creșterea Pe- troșaniului atrage după sine și creșterea orașelor surori, care, prin extensie, se apropie tot mai mult de reședința focurilor: la nord Petrila, la vest Lupeni, Vulcan și Uricani. Așezările Văii Jiului au ieșit din matca lor patriarhală ridi- drjdu-și încet-încet frunțile spre constelațiile urbanisticii moderne. Vechea sifnbioză între păstorii momîrlani mineri a căpătat noi semnificații.■fici astăzi nu se poate tăgădui 
fu faima Văii Jiului se hrănește cu .... cărbune..Tot incontestabil ;este că; ținutul are tradiții de cultură și civilizație materială străvechi, tradiții tonice. ca și măreția priveliștilor din preajmă. Culoarul sudic de acces -- defileul Jiului —■ este uluitor, imaginile i nu ți se șterg mult timp din gînd. Ștrîn- i soarea munților — Parîngul, Șurianul, ,l 

că

Retezatul, Vîlcanțil — este un element de construcție sufletească pentru oriei. : ne.se naște sau se strămută aici Nicăieri nu este mai frapant că pămin- tul în chip de munte semeț constituie un element fundamental ca apa, aerul sau focul. Oamenii din partea locului merg mereu cu capul sus, cu privirile captive pe îndrăzneață linie a orizontului. Aici sintagma „orașul văzut de sus" devine un truism. De pe. munte, panorama' este absolut îneîntătoare. N-aș vrea să stârnesc controverse, sau. să incit orgolii, consemnez, doăr expresia spontană a .unui vizitator ce -urca pentru prima dată Parîngul: „Predealul sau Sinaia nu sînt cu nimic mai presus; aici priveliștile sînt copleșitoare, dar mai sălbatice". Nu este deci firesc să se pună în cele din urmă - semnul egal între frumusețea așezărilor urbane de aici și măreția montană? „Semnul e- gal" este un fel. pripit de a spune, universul citadin și cel împietrit al’ munților sînt. unui pentru celălalt, model și oglindă.
Ion LASCU
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Marii(Urmare din pag. I)

Lucrările sesiunii 
Adunări Naționale

conducerea aportul de- conducăto- stimat al

muncii di* patria noastră de a transpune în viață mărețele ■ obiective stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. E- laborate sub directă și cu țerminant al rului iubit șipartidului și statului noș- ,tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ele prevăd amplificarea . procesului de dezvoltare intensivă a e- conomiei românești, mobilizarea mai puternică a tuturor resurselor de care dispune în prezent, învederea îndeplinirii în cele mai bune condiții aProgramului partidului de edificare a societății socialiste : multilateral dezvoltare și înaintare a Ro- șui mâniei spre comunism.Trecîndu-se la următorul punct al ordinii de zi, tovarășa Aneta Spornic, . viceprim-ministru al guvernului, a prezentat expunerea la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe perioada 1 octombrie 1986 — 30 septembrie 1987.Referitor la conținutul și prevederile acestui program au luat conținutulcuvîntul deputății Dumitru Necșoiu, Constanța Balint, ghe Tănase, Dorina Vașile Tomescu.Marea Adunare nală a aprobat, în mitate. Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri sum brie brieReferindu-se, în continuare, la Proiectul de Lege privind organizarea Congresului și conferințe-, lor județene ale oamenilor muncii, alegerea și a- tribuțiile organelor a- efestora și la Proiectul de Lege cu privire la organizarea Congresului și conferințelor județene ale țărăn’mii, ale tuturor oamenilor muncii din agri- alimen- și gos- alege- organe-

Gheor- Ceguș,Națio- unani-
industriale de con- pe perioada 1 octom- 1986 — 30 septem- 1987.

nimitate, Legea privind organizarea Congresului și conferințelor județene ale oamenilor muncii, alegerea și atribuțiile organelor acestora și Legea cu privire la organizarea Congresului și conferințelor județene ale țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, alegerea și atribuțiile organelor acestora.La următorul punct al ordinii de zi, tovarășul Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a prezentat expunerea la proiectele de legi pentru a- probarea decretelor cu- prinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat, iar tovară- ...1 loan Sălăjan, ’ președintele : Comisiei constituționale și juridice a MAN, a prezentat raportul acestei comisii, care a avizat favorabil proiectele de legi.După discutarea pe articole a tuturor proiectelor de legi cuprinse la acest punct al ordinii de zi, Marea Adunare Națională a adoptat, în unanimitate, legile pentru a- probarea decretelor cu- prinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.La propunerea Biroului Marii Adunări. Naționale, deputății au aprobat în unanimitate completarea ordinii de zi cu următoarele două puncte: modificări în componența Consiliului de Stat; modificări în componența unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.In conformitate cu prevederile Regulamentului de funcționare a Marii Adunări Naționale s-a pus eliberarea .11

înaltă

Interes deosebit față de finala 
Cupei Intercontinentale" la fQtbal

cultură, industria tară, silvicultură podărirea apelor, rea, și atribuțiile lor acestora,, președintele Marii Adunări Naționale aCele legi — pârilor i duceriistat, ale secretarului general al partidului, pre. ședințele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea continuă a formelor și metodelor de participare a maselor la conducerea socie. tății în concordanță cu cerințele noii etape de dezvoltare a țării, de a. dîncire a democratismului societății noastre socialiste — au fost larg dezbătute și aprobate de cel " . .... ’ .. alde al perele specialitate

spus:două proiecte de expresie a preocu- cdnstante ale con- de partid și de

de-al IlI-lea Congres Oamenilor Muncii și Congresul al ni-Iea țărănimii. Comisiile manente f ' ,. ,.ale Marii Adunări Naționale au analizat și avizat, de asemenea, favorabil, în unanimitate, aceste iecte de legi.In continuare, după cutarea pe articole a cărui proiect de lege parte, Marea Adunare țională * a adoptat, în una.
pro-dis-fie- în
Na-

i pro. din cali- ! tatea de membru al Consiliului de Stat a tovarășului Constantin Leonard și alegerea ca membru al Consiliului de Stat a tovarășei Cameluța Beldie.Marea Adunare Națio, nală a aprobat, cu unanimitate de voturi, modificările în componența Consiliului de Stat propuse, după care tovarășa Cameluța Beldie _ a depus jură- mîntul de credință și devotament față de Republica Socialistă România ca membru al Consiliului de Stat.In continuare, președintele Marii Adunări Națio- . nale a supus spre aprobare propunerile Biroului M.A.N. cu privire la modificări în componența u- nor comisii permanente, determinate de faptul că, în ultimul timp, unii de. putați, membri ai comisiilor permanente au fost numiți în guvern sau au primit alte însărcinări, iar unele locuri în comisii au devenit vacante.Marea Adunare Națională a aprobat, în unanimitate, propunerile de mc dificări în componența uncr comisii permanente.In încheierea ședinței, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Giosan, _ președintele Mării Adunări Naționale, care a spus:Aflîndu-ne cu puțin timp înainte de sărbătorirea a 39 de ani de la pro- 1 ................. aroga- dresa, cu acest prilej, din pnrtea Biroului Marii Adunări Naționale, căldu. roase felicitări bune urări de noi împliniri dumneavoastră

Ca deputați în forul legislativ suprem al țării, ne reafirmăm hotărîrea de a acționa cu toată dăruirea și înalt spirit revoluționar, împreună cu întregul popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, pentru realizarea integrală, la un nivel calitativ superior, a importantelor o- biective înscrise în legile recent adoptate, care vor consolida și mai mult fundamentul pe care se înalță România înfloritoare. Să milităm cu deosebită abnegație șirăspundere pentru ridica, rea patriei pe noi trepte de progres și civilizație, pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII- lea al partidului, a politicii noastre interne și externe, pentru triumful generoaselor idealuri de înțelegere și cooperare internațională ale poporului român, atît de înflăcărat reafirmate de întreaga națiune la recentul referendum, care a încununat o nouă și strălucită inițiativă de pace și dezarmare a genialului și neînfricatului conducător vizionar al României socialiste, erou și promotor al destinderii, colaborării și păcii mondiale, secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Lucrările sesiunii, a patra a *celei de-a noua legislaturi s-au încheiat în- tr-o atmosferă entuziastă, de puternică vibrație patriotică. Pârticipanții la sesiune, tați, au aplaudat înde, lung, cu ducînd un cald omagiu secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de al cărui nume se leagă toate mărețele înfăptuiri ale poporului român în glorioasa epocă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Cei prezenți au dat expresie sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire cu care întreaga noastră națiune îl înconjoară pe con. ducătorul partidului și stalului, profundei recu. neștințe ce i-o poartă pentru strălucita sa activitate consacrată progresului neîntrerupt al patriei, binelui și fericirii poporu. lui, reafirmînd hotărîrea oamenilor muncii de a tace totul pentru îndeplinirea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare economico.so- cială a țării, pentru continua înflorire a României socialiste.

TOKIO 12 (Agerpres).— Intr-o amplă corespondență de la Tokio, trimisul agenției Prensa Latina apreciază că finala „Cupei Intercontinentale" la fotbal dintre formațiile Steaua București și River Plata Buenos Aires se bucură de o popularitate deosebită în capitala niponă, toate cele 70 000 de bilete puse în vînzare pentru stadionul Olimpic fiind epuizate, iar alte numeroase cereri nu au mai putut fi satisfăcute.Analizînd jocul echipei române, în coresponden-

ță se arată: „Steaua Bucu. rești nu este numai o formație tipic europeană, cu un joc bazat pe rezistență fizică și vigoare, dar și o echipă cu joc elegant, spectaculos, care, în cadrul unui riguros sistem tactic, etalează în teren inventivitatea și tehnica jucătorilor. Aici, la Tokio, Steaua este privită cu simpatie, ca reprezentanta unui mare club sportiv cu numeroase succese internaționale la atletism, handbal, volei, baschet etc. Presa sportivă japoneză reamintește numele excepționalei atlete Iolanda

Balaș, componentă clubului Steaua, campioană olimpică la Tokio, în 1964, după ce cucerise medalia de aur și la la Roma, cu patru urmă".In relatările de kio, corespondentul țieî Prensa Latina rează cîteva declarații ale antrenorului Anghel lor. dănescu, acesta spunînd, între altele: „Știm că e- chipa argentiniană are o certă clasă internațională, dar noi Sperăm să repetăm victoria europeană, în a- ceastă ediție a „Supercupei Mondiale".

J.O. de 
ani înla To. agen. inse*

TELEX • TELEX • TELEX

Pârticipanții la deputați și invi-însuflețire, a.

clamarea Republicii și Anului nou 1987, vă să-mi îngăduiți a vă
și cele mai sănătate și în rodnica activitate.

☆La Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc, Adunarea generală a membrilor Grupului român din Uniunea Interparlamentară, care a dezbătut și adoptat Raportul de activitate pe anul 1986 al Grupului interparlamen. tar român și al parlamentarilor pentru securitate rare în Europa și de program pe anul 1987.Lucrările Adunării generale au fost conduse de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.A fost aprobată în unanimitate activitatea desfășurată de Grupul român . din Uniunea Interparlamentară și parlamentarilor pentru securitate operare în Europa adoptat programul anul 1987.

Grupului români și coope- proiectul

Grupul români și coși s-a pentru
COLEGIUL DE REDACȚIE i 'osii BĂLAN. loan DUBEK, Dorin GHETA, Ion 

MUSTAJA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef djunct, 
Tiberiu SPATARU

LONDRA 12 (Agerpres). — Federația internațională de tenis l-a desemnat pe Ivan Lendl, pentru al doilea an consecutiv, campion mondial de tenis, decizia fiind luată de un juriu al forului mondial. In 1986, Ivan Lendl a cîștigât două turnee majore — Roland Garros și Flushing Meadow —, a

POSTȘi în această săptămî- nă, doi conducători auto, Lazăr Drăgan (1 HD 8049) și Vasilc Burlec (2 HD 3307) au lăsat ofrandă, pe altarul - • - misele a fost pieton i-a salvat contravenționale te pentru conducerea autoturismelor sub influența băuturilor alcoolice. Ba mai mult, le-a impus un

zeului Bachus, per- de conducere. Zeul de neînduplecat, ca prin, vocație, .nu de sancțiunile cuveni-

memento
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Neagră,

PETROȘANI — 
iembrie: înfierea; 
rea: Fantomele se 
besc; Parîngul: 
turi la Marea 
I—II.

LONEA: întunecare.
VULCAN — Luceafă

rul: Ca-n filme.
LUPENI — Cultural: 

B.D. în alertă.
URIC ANI: Viraj 

culos.
peri-mo-înN.R. Eventualele dificări intervenite programarea filmelor a-

MICA. PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Barbu- Mare Ion, eliberată de I.M. Bărbătcni. O declar nulă. (9435)PIERDUT carnet student pe numele Dan Do. ru, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (9441)PIERDUT diplomă absolvire a 8 clase pe numele Tomșa .Maria, eliberată în anul 1967 de Școala generală nr. 3 Lupeni. O declar nulă. (9440)

finalist la Wimble- și a terminat învin-fost don gător în „Turneul campionilor", ocupînd,- totodată, primul loc în clasamentul final al „Marelui Premiu".
SOVATA 12 (Agerpres). — La Sovata a început finala campionatului republican feminin de șah.In runda inaugurală,

îndelungat post negru... la volan. ’
PRIORITATENercspcctînd prevederi, le regulamentului de circulație privind acordarea priorității, Iosif Aurel Tolci (2 AR 9745), Gheor. ghe Ienășel Dragotă (3 HD 7675) și Adalbert Fe. her (3 HD 6586) au fost nevoiți să-și reimbogă- țească, cît mai repede, cunoștințele teoretice. Printre acestea, regula priorității are... prioritate.

’ LUMINASfidînd pozițiile normele
parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săp. tămînă (color).— De drag și de dor— melodii lare.— Gala desenului animat.■— Trecut de glorii, strălucitor prezent mesaj peste milenii.— Istoria unei case...— Cîntecul cuvintelor— moment poetic.— Tablouri din Ga. leria Națională. Un virtuoz al pastelu-

popu-

Ligia Jicman a învins-o pe Cristina Stanca, Smaran- da Boicu pe Edith Cosma, Cristina Bădulescu pe Angela Cabariu, Nadejda Mitescu â pierdut la Eleonora Gogîlea, iar Marina Pogorevici a cîștigât la Viorica Ionescu. Partida Mariana Ioniță — Eugenia Ghindă s_a încheiat remiză.
bunului simț, pe timp de noapte, unii conducători auto își „orbesc" partenerii de trafic rutier. Leacul sfidării l-a aflat recent Horia Cuza Ianc (2 HD 8409). In cazul lui s.a făcut... lumină.

★
Duminică, 14 decembrie 

a.c. au dreptul de circula
ție autoturismele proprie
tate personală înmatricu
late sub număr CU SOȚ.

Rubrjcă realizată cu 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției municipiului 

Petroșani

nu numai dis. legale, dar și politeții și ale
Ștefan Lu- chian.— Marile momente ale baletului.— O voce peste veacuri.— Telesport.— Autograf muzical.14,45 Săptămîna politică.Telejurnal. Teleenciclopedia. (color). Șlagăre în re (color). Emisiune . de muzică românească.Film artistic. 

„Feroviarul". Telejurnal.

19,0019,15' 19,30 devenLconcursușoară
20,4022,20

PUBLICITATE
ANUNȚURI DE FAMILIE

FIICA Maria, ginerele Aurel și nepoții amin, 
tesc împlinirea unui an de la moartea fulgerătoare 
a scumpei lor mame și bunici

CHIRIAC LUCREȚIA
Amintirea ei o păstrăm mereu. (9138)

PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea 
unui an de cînd ne-a părăsit scumpul nostru soț, 
tată și bunic

SĂLĂJAN IULIU
Amintirea lui va rămîne mereu vie. (9439)
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